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Wie zijn wij? 

Wij zijn een gespecialiseerd team 
werkzaam in ons media bedrijf. 
Onze dienstverlening is er voor 
om samen met de cliënt te komen 
tot een kwalitatieve video DVD. 

In deze brochure brengen wij 
specifiek de woning- en  
nieuwbouwproject video 
presentatie onder uw aandacht, 
met als doel u als klant te mogen 
begroeten. 

Bent u een gerenommeerde 
makelaar? Informeer dan naar de 
mogelijkheden die wij voor u op 
video gebied kunnen verzorgen.  

Wist u dat wij  al een video 
presentatie voor € 199,00 
inclusief BTW kunnen aanbieden? 

 

 

          Consultned maakt je toekomst! 

WONING VIDEO omdat... 

U succesvol de woning wilt verkopen. 
Dalende verkoopwaarde van het onroerend goed en 
dubbele woonlasten voor uw cliënt zijn het gevolg als 
de woning langer te koop staat!  
 

U wilt dat de woning opvalt in het 

aanbod op de huizenmarkt. 
“Goed etaleren doet verkopen”. Dat zelfde geldt voor 

een unieke video presentatie. 

 

U weet dat een representatieve video 

een meerwaarde heeft. 
Potentiële kopers zullen genegen zijn om de video 

presentatie geheel te bekijken.  

 

U geen standaard productie accepteert. 
Maatwerk met een duidelijke boodschap van uw 
aanbod!                                                                                                           
Alle high lights van de woning worden voor de 
potentiële koper samengevat in de aftiteling van de 
video. Met uw eigen logo. 

 
Uw als makelaar meer wilt betekenen 

voor uw cliënt.  
Door aandacht te besteden aan een representatieve 

video presentatie voelt uw cliënt zich serieus 

genomen.   

 

Bent u geïnteresseerd? Maak s.v.p. een afspraak met 

een van onze account managers.                                   

De telefoonnummers treft u aan in deze brochure. 

 

Tekst– drukfouten voorbehouden 

PROJECT VIDEO omdat... 

U succesvol het nieuwbouwproject wilt 

promoten. 
U kunt de potentiële cliënt een verzorgde presentatie 
aanbieden. 
 

U wilt dat het project opvalt in het 

aanbod van nieuwbouwprojecten op de 

markt. 
Een unieke video presentatie van uw eigen project. 

 

U weet dat een representatieve video 

een meerwaarde heeft. 
Potentiële kopers zullen sneller genegen zijn om u te 

benaderen . 

 

U als makelaar meer wilt betekenen 

voor de cliënt.  
Maatwerk met een duidelijke boodschap voor uw 

cliënt over het project.  

 
U zakelijk gezien een belang heeft om 

sneller te kunnen verkopen. 
Uw concurrenten zullen versteld staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


